
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

((Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συμβουλίου της Ι7ης Απριλίου 2019 σχετικά με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας

προϊόντων και υπηρεσιών και άλλες επείγουσες διατάξεις για την ενίσχυση της

ανάπτυξης»

Άρθρο Ι

Οργανικές μονάδες Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης

Αναπτυξιακής Μετάβασης - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 7 ν. 4872/2021

Η περ. β) της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 4872/2021 (Α’ 247), περί διάρθρωσης της

Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής

Μετάβασης, τροποποιείται αναψορικά με τον τίτλο του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού

και το άρθρο 7 διαμορψώνεται ως εξής:

«Αρθρο 7
Σύσταση Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης

1. Συστήνεται Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, η οποία λειτουργεί εντός της Ειδικής

Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΔΑΜ).

2. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης είναι:

α) Ο σχεδιασμός των απαραίτητων διαδικασιών για τη λειτουργία της Ειδικής Υπηρεσίας

ΔΑΜ, πλην της Διαχειριστικής Αρχής ΕΣΠΑ-ΔΑΜ, και

β) η τεχνολογική και ψηψιακή υποστήριξη της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ.

3. Η Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης αποτελείται από τα ακόλουθα Τμήματα:

α) Το Τμήμα Οργάνωσης και Ψηψιακής Υποστήριξης και

β) το Τμήμα Διοικητικού — Οικονομικού.».

Άρθρο 2

Παράταση ισχύος απογευματινής υπερωριακής εργασίας — Τροποποίηση περ. α παρ.2

Μέρους Α’ άρθρου 20 ν. 4354/2015

Το τελευταίο εδάψιο της περ. α’ της παρ. 2 του Μέρους Α’ του άρθρου 20 του ν. 4354/2015

(Α’ 176) ως προς την απογευματινή υπερωριακή εργασία του προσωπικού των οργάνων

ελέγχου της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) τροποποιείται ως προς τον

χρόνο εψαρμογής, και η περ. α’ διαμορφώνεται ως εξής:

«α. Απογευματινή υπερωριακή εργασία

Για απογευματινή υπερωριακή εργασία μέχρι εκατόν είκοσι (120) ανά υπάλληλο.

Για τα πληρώματα ασθενοψόρων του ΕΚΑΒ. οι ως άνω ώρες ορίζονται μέχρι διακόσιες (200)

ανά υπάλληλο. Για το προσωπικό των οργάνων ελέγχου της Διυπηρεσιακής Μονάδας

Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία λειτουργεί,

βάσει νόμου, σε εικοσιτετράωρη βάση, οι ως άνω ώρες ορίζονται, ειδικά για τα έτη 2022 και

2023, μέχρι εκατόν ογδόντα (180) ώρες ανά υπάλληλο.».

Άρθρο 3

Προσωρινή απαγόρευση αποστολής προϊόντων υλοτομίας σε άλλο κράτος μέλος της

Ευρωπαϊκή ς ‘Ενωσης

1. Από την 15η Νοεμβρίου 2022 έως και την Ιη Μαρτίου 2023 απαγορεύεται η αποστολή σε

άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης (Ε.Ε.) επεξεργασμένων ή ανεπεξέργαστων

προϊόντων υλοτο μίας από την Επικράτεια.



2. Αρμόδιες αρχές για την απαγόρευση της αποστολής των εμπορευμάτων της παρ. Ι είναι

οι κατά τόπον αρμόδιες αγορανομικές, αστυνομικές, λιμενικές και τελωνειακές αρχές.

3. Το σύνολο των Προϊόντων υλοτομίας που επιχειρείται να αποσταλούν σε άλλο κράτος

μέλος της Ε.Ε. κατάσχεται. Τα κατασχεμένα παραδίδονται άμεσα στην κατά τόπον αρμόδια

Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Περιψέρειας, προκειμένου αυτά να διατίθενται για τη

θεραπεία άμεσης κοινωνικής ανάγκης ή την εκπλήρωση κοινωψελούς σκοπού ή τη

διενέργεια δράσεων ψιλανθρωπικού χαρακτήρα.

4. Με κοινή απόψαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Οικονομικών, Προστασίας

του Πολίτη, Εσωτερικών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του Διοικητή της

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων εξειδικεύονται ζητήματα που αψορούν στη

διαδικασία ελέγχου και συντονισμού των συναρμόδιων αρχών, τη διάθεση των

κατασχεμένων προϊόντων υλοτομίας και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εψαρμογή της

παρούσας.

Άρθρο 4

Προσωρινή απαγόρευση εξαγωγής προϊόντων υλοτομίας σε τρίτα Κράτη

1. Από την 15η Νοεμβρίου 2022 έως και την Ιη Μαρτίου 2023 απαγορεύεται η εξαγωγή

επεξεργασμένων ή ανεπεξέργαστων προϊόντων υλοτομίας από την Επικράτεια σε τρίτα

κράτη.

2. Αρμόδιες αρχές για την απαγόρευση της εξαγωγής των εμπορευμάτων της παρ. Ι είναι οι

τελωνειακές αρχές.

3. Η παραβίαση της απαγόρευσης της παρ. Ι ως προς τις εξαγωγές συνιστά λαθρεμπορία,

σύμψωνα με την περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 155 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν.

2960/2001, Α’ 265), για την οποία επιβάλλονται σωρευτικά:

α) ως διοικητική κύρωση πρόστιμο ύψους διακοσίων (200) ευρώ ανά κυβικό μέτρο

προϊόντων υλοτομίας που επιχειρείται να εξαχθεί ή αποδεικνύεται ότι έχει εξαχθεί από την

Επικράτεια, το οποίο επιβάλλεται με τη διαδικασία του Κεψαλαίου Α’ του Πέμπτου Μέρους

του ν. 2960/2001,

και

β) ποινή ψυλάκισης ενός (1) τουλάχιστον έτους.

4. Το διοικητικό πρόστιμο της παρ. 3 αποτελεί έσοδο του Κρατικού προϋπολογισμού.

5. Το σύνολο των προϊόντων υλοτομίας που επιχειρείται να εξαχθούν κατάσχεται,

εψαρμοζομένης της παρ. 2 του άρθρου 158 του ν. 2960/2001. Τα κατασχεμένα παραδίδονται

άμεσα στην κατά τόπον αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Περιψέρειας ώστε να

διατίθενται για τη θεραπεία άμεσης Κοινωνικής ανάγκης ή την εκπλήρωση κοινωψελσύς

σκοπού ή τη διενέργεια δράσεων ψιλανθρωπικού χαρακτήρα.

6. Με κοινή απόψαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Οικονομικών, Εσωτερικών

και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων μπορούν να εξειδικεύσνται

ζητήματα που αψορούν στη διαδικασία ελέγχου για την εψαρμογή του παρόντος, στη

διαδικασία είσπραξης των προστίμων και στη διάθεση των κατασχεμένων προϊόντων

υλοτομίας.

Άρθρο 5

Λειτουργία καταστημάτων την τελευταία Κυριακή του Νοεμβρίου του 2022 —

Εξουσιοδοτική διάταξη

Επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων την Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2022,

σε ολόκληρη την Επικράτεια, από ώρα 11:00 έως ώρα 20:00. Η ημερομηνία της προαιρετικής



λειτουργίας του πρώτου εδαψίου μπορεί να μετατεθεί με απόψαση του Υπουργού
Ανάπτυξης και Επενδύσεων.



Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2022
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Επισπεύδον Υπουργείο:

Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Στοιχεία επικοινωνίας:

Γραψείο Υπουργού, Νατάσα Πετρούλια, 2103332227, π.ρθουΗ3@ Γτι ιε.ει’,
ΓραΦείο Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Δάψνη Ελένη Νικολάου, 210 3332180, Π οΙ3ου.@πιπε., Βασιλική

Παντελοπούλου, 2103332195,

Επιλέξατε από τον παρακάτω κατάλονο τον τομέα ή τους τομείς νομοιέτησης
οτους οποίους αφορούν οι όασικές διατάξεις της αξιολοούμενης ρύιμισης:

Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού.
2 Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών.

Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.

Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υπουργείου Υγείας.

Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηψιακής Διακυβέρνηοης, Υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Τομέας νομοΘέτηοης επί Θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Υπουργείου
Υποδομών & Μετοψορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νηοιωτικής Πολιτικής, Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροψίμων και
Υπουργείου Τουρισμού.

( Τροπολογία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

στοσχέδιονόμου

Ι «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

1, της Ι7ης Απριλίου 2019 σχετικά με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας Προϊόντων και υπηρεσιών

και άλλες επείγουσες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης»

ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ

(Χ)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣι

ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ — ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ2

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ3

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ4

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ — ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ — ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ5

ΑΝΑΠΤΥΞΗ — ΕΠ ΕΝΔΥΤΙ <Η ΔΡΑΣΤΗΡ!ΟΤΗΤΑ6

—ς---



Α. Αιτιολογική έκθεση

Η «ταυτοτητα» της αξιολογουμενης

___________

ρύθμισης

1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

Με τα προτεινόμενο άρθρο Ι μετονομάζεται το Τμήμα Ανθρωπί.νσυ Δυναμικού της

ιεύθυνσης Δισικητικής Υποστήριξης της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής

Μετάβασης (ΔΑΜ).
Με το προτεινόμενο άρθρο 2 επιδιώκεται η χρονική επέκταση της δυνατότητας για
επαυξημένη υπερωριακή απασχόληση του ελεγκτικού προσωπικού της

ιυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.), ενόψει των αυξημένων

ελεγκτικών αναγκών της αγοράς.
Με τα προτεινόμενα άρθρα 3 και 4 επιβάλλεται προσωρινή απαγόρευση αποστολής

και εξαγωγής επεξεργασμένων ή ανεπεξέργαστων Προϊόντων υλοτομίας από την

Επικράτεια προς χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής’Ενωσης και τρίτες χώρες, αντίστοιχα.

Με το προτεινόμενο άρθρο 5 προβλέπεται η προαιρετική λειτουργία των

καταστημάτων την Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2022.

2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Οσον αψορά το προτεινόμενο άρθρο 1, ατιοσαψηνίζεται η δομή της Ειδικής

(πηρεσίας ΜΜ για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της.

Οσον αψορά το προτεινόμενο άρθρο 2, είναι απαραίτητο για την αντιμετώπιση της

ακρίβειας και των ψαινομένων αθέμιτης κερδοψορίας, τα οποία έχουν δημιουργήσε

αυξημένες ανάγκες ελέγχου της αγοράς και για το 2023.

Οσον αψορά τα προτεινόμενα άρθρα 3 και 4, η ξυλεία χρησιμοποιείται ήδη ως

σημαντική εναλλακτική πηγή καύσιμης ύλης, λόγω της ενεργειακής κρίσης,

ανάγοντας την εμπορία της σε αντικείμενο προστασίας και ρύθμισης, προκειμένου

ια αποψευχθούν ψαινόμενα λαθραίας υλοτόμησης κατά τους χειμερινούς μήνες

κατά τους οποίους θα υπάρχει αυξημένη ζήτηση.
Οσον αψορά το προτεινόμενο άρθρο 5, η προσωρινή και έκτακτη ρύθμιση της

λειτουργίας των καταστημάτων είναι απαραίτητη μέχρι την τροποποίηση των

___________

υψιστάμενων διατάξεων, η οποία Θα προκύψει μετά από ενδελεχή διαβούλευση.

3. Ποιους ψορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αψορά;

Γην Ειδική Υπηρεσία ΔΑΜ, το προσωπικό της ΔΙ.Μ.Ε.Α., τις επιχειρήσεις αποκομιδής,

επεξεργασίας και πώλησης ξυλείας, τους δασικούς συνεταιρισμούς, τις εμπορικές

επιχειρήσεις και τους καταναλωτές.

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;
ΝΑΙΠ ΟΧΙ1

Εάν ΝΑΙ, ποιο είναιτο ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζειτο ζήτημα;

ι. 4872/2021 (Α’ 247), άρθρο 20 ν. 4354/2015 (Α’ 176), άρθρο 19 ν. 4989/2022 (Α’

208).



5. Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υψιστάμενης νομοθεσίας

1) με αλλαγή προεδρικού ροποποιούνται υψιστάμενοι τυπικοί νόμοι και τίθεντα
διατάγματος, ο πρώτον διατάξεις τυπικών νόμων, για τις οποίες δεν
υπουργικής απόψασης υψίσταται εξουσιοδότηση.
ή άλλης κανονιστικής
πράξης;

ΙΙ) με αλλαγή διοικητικής εν υψίσταται δυνατότητα διαψορετικής ερμηνείας της
πρακτικής ισχύουσας νομοθεσίας.
συμπεριλαμβανομένης
της δυνατότητας νέας
ερμηνευτικής
προσέγγισης της
υψιστάμενης
νομοθεσίας;

α ζητήματα, τα οποία επιδιώκει να επιλύσει η διάταξη
11) με διάθεση

δεν οψείλονται σε έλλειψη ανθρώπινων και υλικώπερισσότερων
τόρων, αλλά στην αποτελεσματικότερη λειτουργία τηςανθρώπινων και
Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ, για την επίτευξη των στόχων της.

υλικών πόρων;



Στόχοι αξιολσγούμενης ρύθμισης

Ί Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών

επιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση

Π

__

Π Π Π

__

ΙΙΙ

Γ1

__

Π Π

, Ε Π · Π ;:

Π Ι1;1
Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;

1) βραχυπρόθεσμοι: Η αντιμετώπιση επιμέρους επειγόντων
ζητη μάτων.

1) μακροπρόθεσμοι: Η ομαλή λειτουργία της αγοράς.

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης

14. Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου

Αρρο Στόχος

Ι Μετονομάζεται το τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικής

‘ποστήριξης σε τμήμα Διοικητικού — Οικονομικού, στο πλαίσιο της αποσαψήνισης των

αρμοδιοτήτων του κάθε τμήματος και της αποτελεσματικότερης λειτουργίας της

Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ.

2 Επιδιώκεται η Ενίσχυση της Εργασίας των ελεγκτικών μηχανισμών της Δ1.Μ.Ε.Α, του

Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων μέσω της επαύξησης της δυνατότητας

υττερωριακής απασχόλησης του προσωπικού της για την αντιμετώπιση της ακρίβειας

και των ψαινομένων αθέμιτης κερδοψορίας, καθώς και για την επιτήρηση της ορθής

και αποτελεσματικής εψαρμογής της πρωτοβουλίας «το καλάθι του νοικοκυριού».

3 Επιδιώκεται η προσωρινή απαγόρευση αποστολής επεξεργασμένων ή ανετιεξέργαστων

προϊόντων υλοτομίας από την Επικράτεια σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης,

τροκειμένου να αντιμετωπιστεί η υψηλή τιμή διάθεσης των Προϊόντων αυτών στην

αγορά και ο αυξημένος κίνδυνος εμψάνισης ψαινομένων λαθραίας υλοτόμησης τον

ερχόμενο χειμώνα.
4 Επιδιώκεται η προσωρινή απαγόρευση εξαγωγής επεξεργασμένων ή ανετιεξέργαστων

τροϊόντων υλοτομίας από την Επικράτεια σε τρίτες χώρες, Προκειμένου να



αντιμετωττιστεί η υψηλή τιμή διάθεσης των προϊόντων αυτών στην αγορά και ο
αυξημένος κίνδυνος εμφάνισης ψαινομένων λαθραίας υλοτόμησης τον ερχόμενο
ειμώνα.

5 Ρυθμίζεται το ζήτημα της προαιρετικής λειτουργίας των καταστημάτων την Κυριακή 27
Νοεμβρίου 2022. Επί της ουσίας μετατίθεται χρονικά η δυνατότητα λειτουργίας των
καταστημάτων, τα οποία δεν μπόρεσαν να λειτουργήσουν, βάσει του άρθρου 19 του ν.
1989/2022 την Κυριακή ό Νοεμβρίου, λόγω των έκτακτων και έντονων καιρικών

φαινομένων που αναμένονταν. Παράλληλα, προβλέπεται εξουσιοδότηση για την
μετάθεση της ως άνω ημερομηνίας, σε περίπτωση που ανακύψει σοβαρός λόγος.

Δ. ‘Εκθεση νενικών συνεπειών

18. Οψέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Αύξηση εσόδων

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,

ΛΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μείωση δατεανών

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ

ΟΜΑΔΕΣ

Εξοικονόμηση
χρόνου

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΜΕΣΑ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Μεγαλύτερη
αττοδοτικότητα /

αποτελεσματικότητα

Άλλο

Βελτίωση
παρεχόμενων
υπηρεσιών

ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Χ

Δίκαιη μεταχείριση
- πολιτών

ΕΜΜΕΣΑ

Χ

Αυξημένη αξιοπιστία

/ διαφάνεια θεσμών

Βελτιωμένη
διαχείριση κινδύνων

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηοη:
Άλλο

Χ

19. Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Σχεδιασμός /
ρςτοιμασία

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ

ΟΜΑΔΕΣ

Υποδομή /
εξοπλισμός

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΑΟΝ

ΓΙΑΤΗΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προσλήψεις /
κινητικότητα



ΚΟΣΤΟΣ
ΡΥΘΜ]ΣΗΣ

ΕΝΑΡΞΗ
ΕΦΛΡΜΟΓΗΣ

ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΓΙΛΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
& ΑΠΟΔΟΣΗ

ΤΗΣ
ΡΥΟΜΙΣΗΣ

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

Άλλο

20. Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

ΣΤ. ‘Εκθεση νομιμότητας

Ενη μέρωση
εκπαίδευση

εμπλεκομένων

Άλλο

Στήριξη και
λειτουργίο
διαχείρισης

Διαχείριση
αλλαγών κατά
την εκτέλεση

Κόστος
συμμετοχής

στη νέα
ρύθμιση

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙ ΚΟΝΟΜ ΙΛ,

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Αναγνώριση /
εντσπισμός

κινδύνου

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
1(01 ΝΩΝΙΚΕΣ

0 ΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΜιΟΝ

Διαττίσ τι)στ]
συνεπειών

κινδύνων στους
στόχους

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σχεδιασμός

αποτροπής /
οντιστάθμισης

κινδύνων

Άλλο

ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Πιλοτική
εφσρμογή

ΜΕΙΩΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Ανάδειξη καλών
πρακτικών κατά
την υλοποίηση
της_ρύθμισης

Συνεχής
αξιολόγηση
διαδικασιών
διαχείρισης
κινδύνων

Άλλο

24. Συναψείς συνταγματικές διατάξεις

5 και 106

25. Ενωσιακό δίκαιο



Πρωτογενές ενωσιακό

Π

26. Συναψείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμψωνιών

Π

Π

Ζ. Πίνακας τροποποιούμενων ή καταργούμενων
διατάξεων

______ __________

δίκαιο
(συμπεριλαμόανομένου
του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)
Κανονισμός

Οδηγία

Απόψαση

Ευρωπαϊκή Σύμβαση
των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

Διεθνείς συμβάσεις

Διατάξεις αξιολογούμενης ρύθμισης

1 29. Τροποποίηση — αντικατάσταση -συμπλήρωση διατάξεων

Άρθρο Ι
Οργανικές μσνάδες Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης της Ειδικής
Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης - Τροποποίηση παρ. 3

άρθρου 7 ν. 4872/2021
Η περ. β) της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 4872/2021 (Α 247), περί διάρθρωσης
της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης
Αναπτυξιακής Μετάβασης, τροποποιείται αναφορικά με τον τίτλο του
Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού και το άρθρο 7 διαμορψώνεται ως εξής:

«Αρθρο 7

Υψιστάμενες διατάξεις

Άρθρο 7

Σύσταση Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης
1. Συστήνεται Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, η οποία λειτουργεί εντός
της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβοσης (ΔΑΜ).
2. Οι σρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης είναι:
α) Ο σχεδιασμός των απαραίτητων διαδικασιών για τη λειτουργία της Ειδικής
Υπηρεσίας ΔΑΜ, πλην της Διαχειριστικής Αρχής ΕΣΠΑΔΑΜ, και
β) η τεχνολογική και ψηφιακή υποστήριξη της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ.
3. Η Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης αποτελείται από τα ακόλουθα
Τμήματα:
α) Το Τμήμα Οργάνωσης και Ψηψιακής Υποστήριξης κσι

ιο Τμήμα Διοικητικού — Οικονομικού.ιι.

Σύσταση Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης
1. Συστήνεται Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, η οποία λειτουργεί
εντός της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβαοης )ΔΑΜ).
2. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Δισικητικής Υποστήριξης είναι:
α) Ο σχεδιασμός των οπαραίτητων διαδικασιών για τη λειτουργία της
Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ, πλην της Διαχειριοιικής Αρχής ΕΣΓίΑΔΑΜ, Και
β) η τεχνολογική και ψηφιακή υποστήριξη της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ.
3. Η Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης αποτελείται σπάτα ακόλουθα

Τμήματα:
α) Το Τμήμα Οργάνωσης και Ψηψιακής Υποστήριξης και
β) ιο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού.

Άρθρο 2
Παράταση ισχύος απογευματινής υπερωριακής εργασίας — Τροποποίηση

περ. α παρ.2 Μέρους Α’ άρθρου 20 ν. 4354/2015
Το τελευταίο εδάψιο της περ. α’ της παρ. 2 του Μέρους Α του άρθρου 20 του
ν. 4354/2015 )Α’ 176) ως προς την απογευματινή υπερωριακή εργασία του
προσωπικού των οργάνων ελέγχου της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου
Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) τροποποιείται ως προς ταν χρόνο εφαρμογής, και η Περ.
α’ διαμορφώνεται ως εξής:
ιια. Απογευματινή υπερωριακή εργασία
Για απογευματινή υπερωριακή εργασία μέχρι εκατόν είκοσι (120) ανά
υπάλληλο.
Για τα πληρώματα ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ. αι ως άνω ώρες ορίζονται μέχρι

α. Απογευματινή υπερωριακή εργασία
Για απογευματινή υπερωριακή εργασία μέχρι εκατόν είκοσι (120) ανά
υπάλληλο.
Για τα πληρώματα ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ. αι ως άνω ώρες ορίζονται
μέχρι διακόοιες (200) ανά υπάλληλο. Για το προσωπικό των οργάνων
ελέγχου της Διυπηρεσιοκής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε,Α.) Του
Υπουργείου Ανάπτυξης κοι Επενδύσεων, η οποίο λειτουργεί, βάοει
νόμου, σε εικοοιτετρόωρη βάση, οι ως άνω ώρες ορίζονται, ειδικά για
το έτος 2022, μέχρι εκατόν ογδόντα (180) ώρες ανά υπάλληλο.



διοκόοιες (200) ανά υπάλληλο. Για ιο Προσωπικό των οργάνων ελέγχου της

Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς (ΔΙΜΕΛ,) του Υπουργείου

Ανάπτυξης και Εττενδύοεων, η οποία λειτουργεί, βάοει νόμου, σε

εικοοιτετράωρη βάση, σι ως άνω ώρες ορίζονται, ειδικά νια τα έτη 2022 και

2023, μέχρι εκατόν ογδόντα (180) ώρες ανά υπάλληλο.».
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Αριθμ. 274 / 32 / 2022

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΚΘΕΣΗ

Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 2 του Συντάγματος)

Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
«Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της Ι7ης Απριλίου 2019 σχετικά με τις απαιτήσεις
προσβασιμότητας προϊόντων και υπηρεσιών και άλλες επείγουσες διατάξεις για
την ενίσχυση της ανάπτυξης»

Α. Με τις διατάξεις της υπόψη τροπολογίας ρυθμίζονται Θέματα αρμοδιότητας
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Ειδικότερα μεταξύ άλλων:

1. Μετονομάζεται σε “Διοικητικού-Οικονομικού” από “Ανθρώπινου
Δυναμικού” που ισχύει, το υφιστάμενο Τμήμα της Διεύθυνσης Διοικητικής
Υποστήριξης της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (Δ.Α.Μ.).

2. Παρατείνεται και για το έτος 2023 (ίσχυε μόνο γιο το έτος 2022) η
δυνατότητα απασχόλησης καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου [μέχρι εκατόν
ογδόντα (180) ώρες ανά υπάλληλο], για το Προσωπικό των οργάνων ελέγχου της
Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.).

3. Απαγορεύεται κατά το οριζόμενο χρονικό διάστημα η:
- αποστολή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης (Ε.Ε.)
επεξεργασμένων ή ανεπεξέργαστων Προϊόντων υλοτο μίας από την Επικράτεια,
- εξαγωγή επεξεργασμένων ή ανεπεξέργαστων προϊόντων υλοτομίας από την
Επικράτεια σε τρίτα κράτη και προβλέπεται η σωρευτική επιβολή κυρώσεων σε
περίπτωση παραβίασης της εν λόγω ρύθμισης. [Προβλέπεται μεταξύ άλλων 1)
διοικητικό Πρόστιμο ύψους διακοσίων (200) ευρώ ανά κυβικό μέτρο προϊόντων
υλοτο μίας που επιχειρείται να εξαχθεί ή αποδεικνύεται ότι έχει εξαχθεί από την
Επικράτεια, το οποίο αποτελεί έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού και ΙΙ) ποινή
φυλάκισης ενός (1) τουλάχιστον έτους]

4. Επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων την Κυριακή 27
Νοεμβρίου 2022, σε ολόκληρη την Επικράτεια, από ώρα 11:00 έως ώρα 20:00. Η
ημερομηνία της προαιρετικής λειτουργίας του πρώτου εδαφίου μπορεί να μετατεθεί
με υ.α.

Ι
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Β. Από τις προτεινόμενες διατάξεις, επέρχονται, τα ακόλουθα οικονομικά
αποτελέσματα:

Ι. Επί του Κρατικού Προϋπολογισμού

1. Δαπάνη εξαιτίας της παράτασης της αναιρερόμενης δυνατότητας
απασχόλησης καθ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου του προσωπικού των
Οργάνων ελέγχου της ΔΙΜ.Ε.Α.. Η ανωτέρω δαπάνη εξαρτάται από πραγματικά
περιστατικά.

2. Ενδεχόμενη αύξηση εσόδων από την επιβολή του προβλεπόμενου
διοικητικού προστίμου σε περίπτωση παραβίασης της απαγόρευσης εξαγωγής
επεξεργασμένων ή ανεπεξέργαστων προϊόντων υλοτομίας από την Επικράτεια σε
τρίτα κράτη.

ΙΙ. Επί του Κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του
ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., του -Ε.Φ.Κ.Α. και του Μ.Τ.Π.Υ. (φορείς της Γενικής
Κυβέρνησης)

Ενδεχόμενη αύξηση εσόδων, από την μετατροπή σε χρηματική της
προβλεπόμενης ποινής φυλάκισης στους παραβάτες του μέτρου της απαγόρευσης
εξαγωγής επεξεργασμένων ή ανεπεξέργαστων προϊόντων υλοτομίας από την
Επικράτεια σε τρίτα κράτη.

Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2022

Η Γενική Διευθύντρια

ΙΟνΙΙΑ Α1ΜΑί3Ο
15.11.2022 18:17

Ιουλία Γ. Αρμάγου
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ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)

Επί τροπολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στο σχέδιο νόμου
«Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της Ι7ης Απριλίου 2019 σχετικά με τις απαιτήσεις
προσβασιμότητας προϊόντων και υπηρεσιών και άλλες επείγουσες διατάξεις
για την ενίσχυση της ανάπτυξης»

Από τις διατάξεις της υπόψη τροπολογίας, προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του Κρατικού Προϋπολογισμού εξαιτίας της παράτασης της αναφερόμενης
δυνατότητας απασχόλησης καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου του
προσωπικού των οργάνων ελέγχου της ΔΙ.Μ.Ε.Α.. Η ανωτέρω δαπάνη
εξαρτάται από πραγματικά περιστατικά.

Η ανωτέρω δαπάνη Θα αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις του Κρατικού
προϋπολογισμού.

Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2022

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
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